






























































































































































































































































































































































املقا�س

عدد ال�صفحات بالغالف

ورق املنت

ورق الغالف

األوان املنت

األوان الغالف

رقم الكتاب

82 × 57 
180 �صفحة

70 جرام

كو�صيه 180 جم

100  �صفحة   4 لون 

80 �صفحة    واحد لون

4 لــــــــــــون

437/20/3/33/2/30
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